
1. Balanço [Demonstração da Posição Financeira] Consolidado
1.1 Ativos

31.03.2021
Montante escriturado

455 850 201
6 703

438 205 949
17 637 549

678 942 603
100 692 752

66 592
578 183 259

0
35 676 220

Instrumentos de capital próprio 34 946 897
729 323

0
0
0
0

213 105 926
0

213 105 926
0

933 360 020
Títulos de dívida 468 367 804

464 992 216
0
0
1

10 384 376
10 384 376

0
4 141 347

0
4 141 347

117 770 630
22 995 259
94 775 371

217 834 839
1 698 905

2 668 765 068

Dinheiro em caixa
Saldos de caixa em bancos centrais
Outros depósitos à ordem

Ativos Financeiros detidos para negociação
Derivados
Instrumentos de capital próprio

Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem
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Títulos de dívida
Empréstimos e adiantamentos

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Instrumentos de capital próprio
Títulos de dívida
Empréstimos e adiantamentos

Títulos de dívida
Empréstimos e adiantamentos

Ativos financeiros não negociáveis obrigatóriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados

Títulos de dívida
Empréstimos e adiantamentos

Ativos Financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados

Propriedades de investimento
Ativos intangíveis

Goodwill
Outros ativos intangíveis

Ativos por impostos
Ativos por impostos correntes

Ativos financeiros pelo custo amortizado

Empréstimos e adiantamentos
Derivados - Contabilidade de Cobertura

Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro

Ativos fixos tangíveis
Activos tangíveis

Ativos por impostos diferidos
Outros ativos
Ativos não correntes e grupos par alienação classificados como detidos para venda
ATIVOS TOTAIS



1.2 Passivos

31.03.2021
Montante escriturado

123 679 972
90 232 356
33 447 616

0
0
0
0
0
0
0

1 810 073 417
1 751 064 725

59 008 692
0

831 790
0

20 797 725
0
0
0
0

Compromissos e garantias concedidos 12 092 690
Outras provisões 8 705 035

6 316 368
4 998 604
1 317 764

0
116 504 719

0
2 078 203 991

Derivados
Posições curtas
Depósitos

Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através de resultados
Depósitos
Títulos de dívida emitados

Títulos de dívida emitidos
Outros passivos financeiros

Passivos financeiros detidos para negociação

Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura do risco de taxa de juro
Provisões

Pensões e outras obrigações de benefício definido pós-emprego
Outros benefícios a longo prazo dos empregados
Reestruturação
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes

Outros passivos financeiros
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado

Títulos de dívida emitados
Outros passivos financeiros

Derivados - Contabilidade de cobertura

Depósitos

PASSIVOS TOTAIS

Passivos por impostos
Passivos por impostos correntes
Passivos por impostos diferidos

Capital social reembolsável à vista
Outros passivos 
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda



1.3 Capital próprio

31.03.2021
Montante escriturado

844 769 000
844 769 000

0
8 796 305

108 773 017
108 773 017

0
0

-215 031 786
-32 776 552

0
0

-32 776 552
0

0

0

0

0

0

0
-182 255 234

20 975 364
-199 608 128

0

-1 875 684
0
0

-1 746 785
-511 164 973

0
342 360 030

0
342 360 030

0
-5 677 964

0
17 737 448
17 737 448

0
590 561 077

2 668 765 068

Capital
Capital realizado
Capital não realizado mobilizado

Elementos que não serão reclassificados em resultados
Activos tangíveis
Ativos intangíveis
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, 
empreendimentos conjuntos e associadas

Prémios de emissão
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital

Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos
Outros instrumentos de capital próprio emitidos

Outro capital próprio

Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe
(-) Dividendos provisórios

Outro rendimento integral acumulado

Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados 
atribuível a alterações do respetivo risco de crédito

Interesses minoritários [Interesses que não controlam]
Outro Rendimento Integral Acumulado

Lucros retidos
Reservas de reavaliação
Outras reservas

Reservas ou perdas acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e 
associadas contabilizados pelo método da equivalência
Outros

(-) Ąções próprias

Conversão cambial
Derivados de cobertura. Reserva para coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]
Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor 
através de outro rendimento integral
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, 
empreendimentos conjuntos e associadas

Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através 
de outro rendimento integral
Ineficácia das coberturas pelo justo valor de instrumentos de capital próprio mensurados pelo
 justo valor através de outro rendimento integral

Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor 
através de outro rendimento integral [elemento coberto]
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor 
através de outro rendimento integral [instrumento de cobertura]

Elementos que podem ser reclassificados em resultados
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]

Outros elementos
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS



2. Demonstração dos resultados consolidada

31.03.2021
Montante escriturado

16 965 924
10 253 272

0
0

437 299
6 232 338

0
43 015

0
8 390 194

0
0

8 221 006
0

169 188
0
0
0
0
0
0

0
5 401 385
1 556 703

36 288
36 288

0
0
0

-7 032 599

2 089 406

0
-46

3 323 487

0
89 936

1 550 019
2 054 806

10 422 097
(continua na página seguinte)

Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros pelo custo amortizado
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro
Outros ativos

Receitas de juros
Ativos financeiros detidos para negociação

(Outros passivos)
(Despesas com juros sobre ativos)

(Despesas com capital social reembolsável a pedido)
Receitas de dividendos

Ativos financeiros detidos para negociação
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados

Receitas com juros sobre passivos
(Despesas com juros)

(Passivos financeiros detidos para negociação)
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)

Ativos financeiros pelo custo amortizado
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Outros

Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo 
valor através dos resultados, valor líquido
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados,
 valor líquido

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por 
um método diferente do método da equivalência

Receitas de taxas e comissões
(Receitas de taxas e comissões)

Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo 
valor através dos resultados, valor líquido

Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral

Ganhos ou (-) perdas no desreconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e 
associadas, líquidos

Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido

Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido
Outras receitas operacionais
(Outras despesas operacionais)
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO



2. Demonstração dos resultados consolidada (continuação)

31.03.2021
Montante escriturado

13 038 000
9 578 573
3 459 427
1 618 615
1 100 253

0
518 362

-

0
0

111 891
-33 408
145 299

360 492
78 527

281 965

0
360 468

0
0
0
0

360 468
0

-1 282

0
-5 068 651

473 761
-5 542 412

0
0
0

-5 542 412
135 552

-5 677 964

(Despesas administrativas)

Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
Ativos financeiros pelo custo amortizado

(Provisões ou reversão de provisões (-))
(Compromissos e garantias concedidos)
(Outras provisões)

(Despesas de pessoal)
(Outras despesas administrativas)

(Depreciação)
(Ativos fixos tangíveis)
(Propriedades de investimento)
(Outros ativos intangíveis)

(Propriedades de investimento)
(Goodwill)
(Outros ativos intangíveis)
(Outros)

Goodwill negativo reconhecido nos resultados
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da 
equivalência

(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor 
através dos resultados)

(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)

(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos 
conjuntos e associadas)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)

(Ativos fixos tangíveis)

(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe

Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para 
venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais 
em continuação)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos

Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos



3. Demonstração do rendimento integral consolidada

31.03.2021
Montante escriturado

-5 542 412
-1 985 629

0
0
0
0
0

-

0

0

0

0

0
0

-1 985 629
3 814 071
3 814 071

0
0

-5 182 000
-5 182 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1 153 000
-1 195 239

42 239
0
0
0
0

Outras reclassificações 0
2 300

533 000
-7 528 042
-1 055 000
-6 473 042

Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras [parte efetiva]
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio
Transferidos para resultados
Outras reclassificações

Conversão cambial
Ganhos ou perdas (-) de conversão imputados ao capital próprio

Ganhos ou perdas (–) da contabilidade de cobertura de instrumentos de capital próprio pelo justo valor 
através de outro rendimento integral, valor líquido

Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de 
outro rendimento integral [elemento coberto]
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de 
outro rendimento integral [instrumento de cobertura]

Variação do justo valor dos passivos financeiros pelo justo valor através dos resultados atribuível a 
alterações do respetivo risco de crédito
Impostos sobre os rendimentos relacionados com elementos que não serão reclassificados

Elementos que podem ser reclassificados em resultados

Activos tangíveis
Ativos intangíveis
Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido
Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda
Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de entidades contabilizadas pelo método 
da equivalência
Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo valor através de 
outro rendimento integral

Lucros ou prejuízos (-) do exercício
Outro rendimento integral
Elementos que não serão reclassificados em resultados

Outras reclassificações
Instrumentos de cobertura [elementos não contabilizados]

Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio
Transferidos para resultados
Outras reclassificações

Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral

Transferidos para resultados
Outras reclassificações

Coberturas de fluxos de caixa [parte efetiva]
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio
Transferidos para resultados
Transferidos para o montante escriturado inicial dos elementos cobertos

Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]

Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio

Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe

Transferidos para resultados
Outras reclassificações

Ativos não correntes e grupos para alienação detidos para venda
Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio
Transferidos para resultados

Proporção de outras receitas e despesas reconhecidas de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas
Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser reclassificados como lucros ou prejuízos (-)

Rendimento integral total do exercício


